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Den evige søvn Sophus Micha\u00eblis Hent PDF "En eneste hånd har sat alle disse hære i gang.
Menneskefloder, der strømmer mod øst. De har allerede bevæget sig i måneder. Af alle Tysklands

hovedlandeveje bølger de – mod øst, bestandig østerpå – fra Rhinen til Elben, fra Elben til Oder – til
Weichsel, til Bug og til Njemen." Napoleon viste sig som nærmest uovervindelig, da han gav sig til at
invadere Europa, ét land ad gangen. Først da han i 1812 indledte et felttog mod Rusland, mødte han sin

overmand – ikke den russiske hær, men den russiske vinter. Sophus Michaëlis‘ historiske roman "Den evige
søvn" fortæller om den store krigsherres strabadser, og hvordan han oplevede en frelsende søvn hos en ung

fransk pige, mens hans hær sov den evige søvn på Ruslands ismarker ... Sophus Michaëlis (1865-1932) var en
dansk forfatter og digter, der i 1919 blev slået til Ridder af Dannebrog og i 1929 blev hædret med titlen

Dannebrogsmand for sit litterære virke. Sophus Michaëlis debuterede i 1889 med "Digte", og sidenhen udgav
han et væld af romaner og digtsamlinger.

 

"En eneste hånd har sat alle disse hære i gang. Menneskefloder, der
strømmer mod øst. De har allerede bevæget sig i måneder. Af alle
Tysklands hovedlandeveje bølger de – mod øst, bestandig østerpå –
fra Rhinen til Elben, fra Elben til Oder – til Weichsel, til Bug og til
Njemen." Napoleon viste sig som nærmest uovervindelig, da han gav
sig til at invadere Europa, ét land ad gangen. Først da han i 1812

indledte et felttog mod Rusland, mødte han sin overmand – ikke den
russiske hær, men den russiske vinter. Sophus Michaëlis‘ historiske

roman "Den evige søvn" fortæller om den store krigsherres
strabadser, og hvordan han oplevede en frelsende søvn hos en ung

fransk pige, mens hans hær sov den evige søvn på Ruslands ismarker
... Sophus Michaëlis (1865-1932) var en dansk forfatter og digter,
der i 1919 blev slået til Ridder af Dannebrog og i 1929 blev hædret
med titlen Dannebrogsmand for sit litterære virke. Sophus Michaëlis
debuterede i 1889 med "Digte", og sidenhen udgav han et væld af



romaner og digtsamlinger.
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